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/číslo 8/ září 2018  

MIAS OC - VELKORYSÁ INVESTICE! 

 

 
 

Management společnosti Mias OC se rozhodl 
vzít věc pevně do svých rukou a dříve, než 
začne mix strojů, německé a italské provenience 
ve výrobě technicky a morálně zastarávat, 
vyřešil hrozbu razantní obměnou. 
 

V letošním roce do Mias OC pořídili CNC vrtací 
centrum Skipper s jednotkou zarážení kolíků, které 
je schopné vrtat, drážkovat, frézovat nábytkové 
dílce v různých rozměrech. A to až ve dvou dílcích 
na sobě. CNC je určeno pro vysokokapacitní 
systém vrtání dílců pro výrobu nábytku. 
 

Dále automatickou dělící pilu Biesse s 
automatickým skladem. Pila je vybavena 
nejmodernějšími prvky, jako automatický tisk štítků 
na přítlačném trámci. Systémem umožňujícím 
řezání několika formátů dílců při jednom pohybu 
pilové jednotky. Optimalizovaným systémem 
odsávání, který výrazně snižuje prašnost v prostoru 
obsluhy. Skladový systém je plně autonomní, a 
umožňuje nakládku materiálu do skladu. Při 
manipulaci s materiálem jej umí vážit, kontrolovat 
pravoúhlost zakládání a je vybaven systémem pro 
zakládání tenkých materiálů. Sklad umí připravovat 
zakázky na řezání přes obědové přestávky, večer, 
nebo přes noc. To si stroj dokáže připravit kompletní 
sestavu zakázek na následující den pro řezání. 
 

Automatický olepovací uzel Biesse, který pracuje s 
lepidly pro systém bezespárového lepení s mikro 
vrstvou lepidla aktivovanou horkým stlačeným 
vzduchem. Dále stroj formátuje přesný rozměr dílce 
a garantuje pravý úhel olepovaných dílců. 
 

Automatický skladový zakladač materiálu a 
komponentů Jungheinrich. Příjem a založení zde 
probíhá dle přijaté objednávky. 
  
Těmito investicemi se společnost Mias OC spol. s 
r.o. zařadila mezi nejlépe technologicky vybavené 
společnosti vyrábějící nábytek v České republice.  
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TON UVÁDÍ SANTIAGO 02   

 
TON uvádí kolekci Santiago 02. Jedná se o 
nábytek pro seniory, který není stigmatizující. U 
kolekce panuje důraz na stabilitu, ergonomii, 
funkčnost i design. Nová řada kolekce je pro 
osoby se sníženou pohyblivostí. Autorem 
Santiago 02 je český designér René Šulc. 
 
Produkty staví na dlouhodobém výzkumu mezi 
klienty a personálem pečovatelských zařízení. 
"Během vzájemných konzultací kladli důraz 
zejména na pohodlí a bezpečí. Chtěli nábytek, 
který v nich vzbuzuje důvěru, že když se za něj 
chytí, tak pod nimi neujede. Důležité je samozřejmě 
také pohodlí, protože často trpí na proleženiny a 
otlaky," vyjmenoval základní principy kolekce 
designér René Šulc. Ta obsahuje celkem devět 
produktů - polohovací křeslo s elektrickým 
ovládáním, odpočinkové křeslo s opěrkou hlavy i 
bez, dvojkřeslo, trojkřeslo, podnožku, rozkládací 
paraván, jídelní židli a stůl.  
 
Základem je pevná konstrukce z masivního 
bukového dřeva a u židlí či křesel prodloužené 
područky. "Umožňují při sedání i zvedání 
dostatečnou oporu. U odpočinkových křesel a židlí 
jsou navíc spojeny přes zadní část opěrky a 
usnadňují tak i pohyb okolo. Stůl pomáhá při 
usedání i odsunutí zase speciální drážkou pod 
plátem," vysvětlil Šulc. Tvary křesel i doplňků také 
využívají řadu ergonomických prvků, které sedícím 
zaručují nejen komfort, ale také stabilitu. "Například 
opěradlo ve tvaru prohnutého listu a důmyslná 
práce s různou tuhostí PUR pěny v sedadle i 
opěrce hlavy sedícího nejen fixuje ve správné 
poloze, ale dojmem objetí vytváří pocit bezpečí a 
uvolnění," popsal designér.  
 
S tím souvisí také další poznatek studie. "Uživatelé 
kladli důraz na pocit domácího prostředí.  Proto 
jsem chtěl vizuálně eliminovat stigma nemocnice a 
nemohoucnosti," upozornil designér. Kolekci se 
snažil co nejvíce přiblížit běžnému křeslu či 
pohovce, a to i při dodržení všech zmíněných 
ergonomických a funkčních prvků. Pocitu domácího 
prostředí pomáhají také použité materiály. "Dřevo 
je přírodní materiál, který lidé vnímají jako 
příjemný, nadčasový a domácký," dodal.  
 
Pečovatelský personál pak kladl důraz také na 
praktičnost, snadnou údržbu a manipulovatelnost. 
"Například rozdílná barva potahu na sedáku a 
opěradle odvádí pozornost od případných skvrn. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

3 

 

Polohovací křeslo s elektrickým ovládáním můžete 
během noci nabít a přes den kamkoliv díky 
kolečkům s aretací převést a bez omezení 
používat," vysvětlil Šulc. Přídavný stolek, variabilní 
polštáře, zasouvací područky a nastavitelná 
podpěra nohou i hlavy jsou další prvky, které z 
polohovacího křesla dělají praktickou součást 
profesionálních zdravotnických zařízení i partnera 
domácí péče.  
 
Kolekce Santiago 02 se skládá z polohovacího 
křesla s elektrickým ovládáním, jídelního křesla, 
jídelního stolu, odpočinkového křesla, 
odpočinkového křesla s opěrkou, dvojkřesla, 
trojkřesla, podnožky a paravánu. 

 

 

KRONOSPAN A TÓNY ITÁLIE… 

 
Kolekce Kronodesign odráží nejvýraznější 
trendy edice z mezinárodního veletrhu "Salon 
del Mobile" v Miláně. Výběr je inspirován 
celosvětovými veletrhy nábytku, oslavuje 
samotný design i kvalitní materiály.  
 
Ořech a dub.  
 
Dub, kouřový tmavě hnědý dub s podtóny červené, 
promění nejen váš domov v charismatický interiér. 
Ořech, klasické dekory korespondující se 
současnými přírodními a rustikálními trendy.  
  

 

 
 

 
  

FOR INTERIOR JE ZDE! 4. - 7.10. 

 
Nenechte si ujít novinky podzimního veletrhu 
FOR INTERIOR…  
 
Veletrh proběhne v termínu 4. - 7. 10. 2018, v PVA 
EXPO Praha, Letňany. 4.10. v 10:15 hodin 
proběhne tisková konference AČN.   

      
 

 

 
 

 

 

https://kronopluslimited.cmail20.com/t/i-l-nlduhlt-eijhridij-y/

